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Mindfulness of Death Doctrine for Pragmatic Work of Volunteer 
Rescuer and Public Relief Disaster: A Case Study of Phayao Province 

 
รัชพล  ศิริรัตน์พิริยะ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม ด้วยข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครกู้ชีพและบรรเทาสาธารณภัย ผลการวิจัยพบว่า หลักมรณานุสติมุ่งให้เอาสติมาระลึกถึง
ความตายและสาเหตุที่ท าให้เกิดความตาย ใช้ปัญญาพิจารณาความตายที่จะเกิดกับตนและคนอ่ืน เกื้อกูลต่อการ
ปฏิบัติงานอาสาสมัครกู้ชีพและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งขณะก่อนเผชิญเหตุ ขณะเผชิญเหตุ และหลังจากเผชิญเหตุ 
ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติงานในจังหวัดพะเยาอยู่ในระดับการกู้ชีพขั้นต้น (Basic Life Support, BLS) และอาสาสมัคร
ระบุ ว่ า ไม่ รู้ จั กมรณานุ สติ  แต่ เมื่ อน าหลักธรรมมรณานุ สติมาแจกแจงเป็ นข้อค าถามแล้ วให้ตอบ  
กลับพบว่า อาสาสมัครทั้งระดับหัวหน้าชุดปฏิบัติการและระดับปฏิบัติการ ล้วนมีหลักธรรมมรณานุสติที่ใช้ยึด
มั่นในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี โดยหลักธรรมมรณานุสติที่ได้บูรณาการในการปฏิบัติงาน 3 อันดับแรก   
คือ (1) ไม่หวาดกลัว ไม่เสียใจ เก่ียวกับ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และมองความตายเป็นเร่ืองธรรมดา (2) การเพียร
ท าความดี อยากท าความดี ขวนขวายในการท าความดี และ (3) บ่มเพาะความเมตตากรุณา ความเอ้ืออาทร 

ค าส าคัญ: หลักธรรมมรณานุสต,ิ อาสาสมัครกู้ชีพและบรรเทาสาธารณภัย, จังหวัดพะเยา 
 

Abstract 
This field qualitative research was conducted by documentary and in-depth interview. 

The result showed that the mindfulness of death emphasized on the consciousness and 
recollection of death, cause of death and use own wit to consider death of oneself and 
others with precaution lead to aid volunteer rescuer in all process of rescue and disaster 
relief including before, during and after facing with the emergency response situation.  The 
case study in Phayao province as medical units worked at the initial resuscitation level 
(Basic Life Support, BLS).  All volunteer rescuers had mindfulness on death doctrine in their 
minds at good level adherence in practice.  The top 3 main thoughts of the volunteer 
rescuers were (1) fearlessness that they did not regret about the death and look at death 
as ordinarily of life; (2) persistence to do good thing; and (3) incubating on loving-kindness 
and compassion. 

Keywords: Mindfulness of Death Doctrine, Volunteer Rescuer, Phayao Province 
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